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Znáte už naši turistickou mapu
Vzhůru do hor s 66 túrami a tipy na
výlety křížem krážem po
regionu HOCHsteiermark?

1 Eisenerz – Sonnschienalm
Od historického hornického města Eisenerz, kolem idylicky
položeného jezera Leopoldsteinersee až k horské chatě
Sonnschienalm s nádhernými výhledy.
Výstup je možný také ze směru Wildalpen/Salzatal.
Výchozí bod:
Cílový bod/nocleh:
Délka etapy:
Převýšení při výstupu:
Doba chůze (bez přestávek):
Obtížnost/charakteristika:
a po horských planinách

Eisenerz
Sonnschienalm
21 km
1.240 m
asi 8 hodin
dlouhá, ale snadná túra lesem

Turistické informace:
Tourismusbüro Eisenerz, tel.: +43 3848 3700
Pamětihodnosti během této etapy: Erzberg s ukázkovým
dolem a jízdou nákladním autem Hauly, historické centrum
hornického města Eisenerz, jezero Leopoldsteiner See
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TEL: +43 664 5112474

7 Schneealm – chata Karl Ludwig Haus / Rax
Od chaty Schneealmhaus přes hřeben Nasskamm a zajištěnou
cestou „Zahmer Gamsecksteig“ na Rax
Výchozí bod:
Schneealpenhaus
Cílový bod/nocleh:
chata Karl Ludwig Haus na Raxu
Délka etapy:
12,8 km
Převýšení při výstupu:
891 m (při sestupu 866 m)
Doba chůze (bez přestávek): asi 5 ½ hodiny
Obtížnost/charakteristika:
nejobtížnější etapa celé trasy
BergZeitReise v regionu »HOCHsteiermark«. Zajištěná cesta
(feráta) v úseku »Zahmes Gamseck« (lana, žebříky,
zajištěná cesta stupně obtížnosti A, B), nezbytnou podmínkou
jistá chůze, ale pro zkušené vysokohorské turisty žádný problém,
ve vrcholových partiích Raxu za mlhy obtížná orientace
Turistické informace: Tourismusbüro
Neuberg/Mürz, tel.: +43 3857 8321
Pamětihodnosti během této etapy: Horská biosýrárna na chatě
Lurgbauerhütte, impozantní pohled zblízka na málo známou
západní stranu Raxu, mohutný památník na vrcholu Heukuppe,
vysokém 2.007 m, štýrské skalní stěny Raxenmäuer (byla zde
založena první horská záchranná služba na světě)
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TEL: +43 2665 380

10 Chata Rosegger Schutzhaus – Fischbach
Z chaty Rosegger Schutzhaus na Pretulu do srdce kraje Petera
Roseggera Waldheimat, na Alplu. Odtamtud přes mystický
Ďáblův kámen do nejvýše položené obce ve východním Štýrsku,
do Fischbachu (vysokohorské klimatické lázně)
Výchozí bod:

chata Rosegger Schutzhaus
na Pretulu
Cílový bod/nocleh:
vysokohorské klimatické lázně
Fischbach
Délka etapy:
26,3 km
Převýšení při výstupu:
704 m (při sestupu 1.285 m)
Doba chůze (bez přestávek): asi 8 hodin
Obtížnost/charakteristika:
typická túra krajem Waldheimat, tedy převážně rozlehlými lesy, dlouhá túra
Turistické informace: Tourismusverband
Waldheimat-Steirischer Semmering, tel.: +43 3855 2404
Pamětihodnosti během této etapy: mohutné větrné elektrárny
na Steinriegelu, pamětihodnosti na Alplu (statek Kluppeneggerhof – Roseggerův rodný dům a lesní škola), mystický Ďáblův
kámen, idylická horská obec Fischbach
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TEL: +43 664 5255727

2 Sonnschienalm –
Schiestlhaus / Hochschwab
Z horské chaty Sonnschienalm přes Häuslalm a impozantní
vrchol Hochschwab (2.276 m, nejvyšší bod na trase BergZeitReise)
k chatě Schiestlhaus (alternativně: Voisthalerhütte).
Výchozí bod:
Sonnschienalm
Cílový bod/nocleh:
Schiestlhaus/Voisthalerhütte
Délka etapy:
11,3 km
Převýšení při výstupu:
940 m
Doba chůze (bez přestávek): asi 5 hodin
Obtížnost/charakteristika:
vysokohorská túra volným vysokohorským terénem, za mlhy obtížná orientace, sn hová pole zde
leží až do jara
Turistické informace:
Tourismusverband Hochschwab, tel: +43 3861 3700
Pamětihodnosti během této etapy: Horské planiny v oblasti
kolem Hochschwabu, jezero Sackwiesensee (možnost koupání!),
vrchol Hochschwabu, energeticky soběstačná chata Schiestlhaus (vysokohorský útulek), oblast největšího výskytu kamzíků v
Alpách, zdroj vody pro Vídeň a Graz
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TEL: +43 699 10812199 nebo

+43 664 5112475

8 Chata Karl Ludwig Haus – Mürzzuschlag
Od chaty Karl Ludwig Haus na Raxu do průsmyku Preiner
Gscheid a přes rozlehlé zalesněné vrcholy Drahtekogel a Scheibe
do Mürzzuschlagu
Výchozí bod:
chata Karl Ludwig Haus
Cílový bod/nocleh:
Mürzzuschlag
Délka etapy:
19,2 km
Převýšení při výstupu:
615 m (při sestupu 1.737 m)
Doba chůze (bez přestávek): asi 7 hodin
Obtížnost/charakteristika:
dlouhá túra, která začíná
dlouhým sestupem (jistá chůze je žádoucí) a dalším sestupem
také končí
Turistické informace: Tourismusverband
Waldheimat-Steirischer Semmering, tel.: +43 3852 3399
Pamětihodnosti během této etapy: výhled z Raxu do rozlehlých
rovin Vídeňské pánve, muzea v Mürzzuschlagu
(FIS Winter!Sport!Museum!, světové kulturní dědictví UNESCO
železnice Semmeringbahn/muzeum SÜDBAHN, Brahmsovo
muzeum, centrum Kunsthaus)
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TEL: +43 3852 3399
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Schiestlhaus – Seewiesen
Od chaty Schiestlhaus p es Dullwitz a rázovitou horskou boudu
Voisthalerhütte do Seewiesenu, štýrského Heiligenblutu. Výstup
je možný také od chaty Aflenzer Bürgeralm (seda ková lanovka).
Výchozí bod:
Schiestlhaus
Cílový bod/nocleh:
hostince v Seewiesenu
Délka etapy:
11,8 km
Převýšení při výstupu:
103 m (při sestupu 1.308 m)
Doba chůze (bez přestávek): asi 4 ½ hodiny
Obtížnost/charakteristika:
vysokohorská túra volným vysokohorským terénem, za mlhy obtížná orientace
Turistické informace: TV Turnau, tel: +43 3863 211114
nebo+43 664 3548485, TV Hochschwab, tel: +43 3861 3700
Pamětihodnosti během této etapy: Skalnatá krajina Hochschwabu, rázovitá horská bouda Voisthalerhütte, kostel St.
Leonhard v Seewiesenu (od roku 2016 znovu otevřen pro
veřejnost)

TEL: +43 3863 2111-14 nebo

+43 664 3548485

9 Mürzzuschlag –
chata Rosegger Schutzhaus / Pretul
Z Mürzzuschlagu podél železnice Semmeringbahn, která patří do
světového kulturního dědictví UNESCO, do Spitalu am Semmering a odtamtud přes první alpský vrchol, který překonali lyžaři,
Stuhleck, vysoký 1.783 m, až na Pretul
Výchozí bod:
Cílový bod/nocleh:

Mürzzuschlag
chata Rosegger Schutzhaus
na Pretulu
Délka etapy:
21,9 km
Převýšení při výstupu:
1.364 m
Doba chůze (bez přestávek): asi 8 hodin
Obtížnost/charakteristika:
dlouhá, ale snadná túra, na
začátku se určitou dobu jde po zpevněných cestách a zčásti
dokonce po silnici
Turistické informace: Tourismusverband
Waldheimat-Steirischer Semmering, tel.: +43 3852 3399
Pamětihodnosti během této etapy: světové kulturní dědictví
UNESCO železnice Semmeringbahn, farní kostel ve Spitalu am
Semmering (postaven roku 1166, je to tedy nejstarší farní kostel
v celém regionu), jeskyně Räuberhöhlen ve Spitalu am Semmering, panoráma z vrcholu Stuhleck
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TEL: +43 3170 522
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4 Seewiesen –
chata Graf Meranhaus / Veitsch
Ze Seewiesenu, štýrského Heiligenblutu, přes chaty Seebergalm,
Göriacheralm a Turnauer Alm k alpskému hostinci Scheikl a dále
k chatě Graf Meranhaus na Veitschi
Výchozí bod:
Cílový bod/nocleh:

Seewiesen
chata Graf Meranhaus
na Veitschi
Délka etapy:
18,6 km
Převýšení při výstupu:
1.436 m
Doba chůze (bez přestávek): asi 7 ½ hodiny
Obtížnost/charakteristika:
dlouhá túra přes alpské planiny
s chatami, se závěrečným strmějším výstupem na chatu Graf
Meranhaus, ovšem nijak zvlášť obtížná
Turistické informace:
Tourismus Veitsch, tel: +43 699 17385617
Pamětihodnosti během této etapy: nádherné a
obhospodařované horské chaty mezi Seebergem a planinou
Rotsohlalm, kříž Nikolokreuz na planině Rotsohlalm
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TEL: +43 664 1513220
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Chata Graf Meranhaus –
Neuberg an der Mürz
Od chaty Graf Meranhaus na vrchol Hohe Veitsch a postupně k
chatám rozmístěným na planině Kleinveitschalm. Odtud pak přes
sedlo Veitschbachtörl do Neubergu na řece Mürz v
přírodním parku Mürzer Oberland
Výchozí bod:

chata Graf Meranhaus
na Veitschi
Cílový bod/nocleh:
Neuberg/Mürz
Délka etapy:
19,1 km
Převýšení při výstupu:
373 m (při sestupu 1.478 m)
Doba chůze (bez přestávek): asi 6 ½ hodiny
Obtížnost/charakteristika:
rovněž poměrně dlouhá, ale
snadná túra, v prvním úseku ve vysokohorském terénu za mlhy
obtížná orientace
Turistické informace: Tourismusbüro
Neuberg/Mürz, tel: +43 3857 8321
Pamětihodnosti během této etapy: zčásti po poutní cestě do
Mariazellu, v Neubergu na řece Mürz klášter, Muzeum přírody s
Schliefsteinerovou sbírkou a sklářská manufaktura v klášteře
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TEL: +43 3857 8321
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»Od ledovce
A hegyi túrá
A szálláshel
A hegyi me
Tömegközle
www.verbu

6 Neuberg/Mürz – Schneealm
Z Neubergu na řece Mürz do hor v přírodním parku Mürzer
Oberland. Pak etapa pokračuje na planinu Schneealm
Výchozí bod:
Cílový bod/nocleh:
Délka etapy:
Převýšení při výstupu:
Převýšení při výstupu:
Obtížnost/charakteristika:

Neuberg/Mürz
chata Schneealpenhaus
11,1 km
1.281 m
asi 5 ½ hodiny
vysokohorská túra s kratšími
strmějšími úseky cesty

Turistické informace: Tourismusbüro
Neuberg/Mürz, tel: +43 3857 8321
Pamětihodnosti během této etapy:
romantický výstup žlebem Karlgraben (bývalým císařským
loveckým revírem), výhled z vrcholu Windberg (nenachází se
přímo na trase, ale lze k němu snadno dojít), výletní cíl chata
Michlbauerhütte
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TEL: +43 664 2495353
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»Od ledovce k vínu« főútvonala
»Cesta časem po horách« körtúra
Becsatlakozási lehetőségek, lehetséges útvonalak
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e k vínu« túraútvonal – a Steiermark Tourismus projektje.
ázáshoz megfelelő edzettség és felszerelés szükséges!
lyek előzetes foglalása ajánlott!
entőszolgálat hívószáma: 140
ekedési eszközökkel kapcsolatos információ:
undlinie.at, www.oebb.at
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Říká se, že na pěších túrách člověk nejlépe pozná
krajinu, kterou prochází. Na dálkové turistické trase
»Od ledovce k vínu«, která vede od Dachsteinu přes
region HOCHsteiermark a východní Štýrsko až do
štýrského regionu Weinland („kraj vína“) a je díky
své krajinné rozmanitosti evropským unikátem,
mohou turisté objevovat přírodní, kulturní a
kulinářské poklady rakouské spolkové země
Štýrsko.
Bylo tomu tak například v počátcích vídeňské a
štýrské horolezecké školy v 19. století,
kdy se objektem zájmu stala pohoří Rax a Hochschwab.
Horské regiony mezi pohořím Hochschwab a Fischbašskými
Alpami, které dodnes působí velice nehostinně, obývaly kdysi
bájné bytosti jako vodníci, čerti a dokonce i sám vládce podsvětí,
ďábel. Později se sem po stopách těchto mytických postav vydávaly vážené osobnosti.
Byl to habsburský arcivévoda Johann, spisovatel Peter Rosegger,
stavitel proslulé železnice Semmeringbahn, Carl Ritter von Ghega a dokonce i leckterý rakouský spolkový prezident. Letní rezidence rakouských prezidentů se ostatně dodnes nachází
uprostřed přírodního parku Mürzer Oberland.
Tehdy bychom však v těchto krajích mohli potkat také mnohem
méně úctyhodné osoby, totiž různé pašeráky, loupežníky a pytláky.

A co dnes, nebo zítra?
Dnes nás na cestu po divoce romantické krajině regionu Hochsteiermark zve nejedna dálková turistická trasa. Nejpůsobivější
z nich je určitě okružní cesta „BergZeitReise“, která je součástí
delší štýrské turistické trasy Od ledovce k vínu.
Je to cesta, která zavede turisty od divoké horské krajiny až do
mírně zvlněného středohoří. A od opuštěných přírodních rájů až
po region nabitý moderními technologiemi vybudovanými na
řekách Mur a Mürz.
Konkrétně se jedná například o cestu od panenských vysokohorských regionů Eisenerzských Alp, pohoří Hochschwab, kraje Mariazeller Land a přírodního parku Mürzer Oberland až po
zalesněné kopce v kraji Petera Roseggera Waldheimat a horní
část údolí řeky Mürz.
Je to cesta, která kromě toho propojuje tradice a inovace a vede
od minulosti až k pohledu do budoucnosti. Od legendární štýrské
hory Erzberg s impozantním důlním průmyslem až po energeticky soběstačnou horskou chatu Schiestlhaus ve výšce 2.153 m
na Hochschwabu.
Přes někdejší hamry a kovárny na horním toku řeky Mürz, nebo
po železniční turistické cestě podél železnice Semmeringbahn,
která je součástí světového kulturního dědictví UNESCO, až po
region se špičkovými technologiemi mezi Mürzzuschlagem,
Kindbergem, Kapfenbergem, Bruckem a Leobenem se světově
uznávanou báňskou univerzitou.

Je to cesta, která oslavuje
přírodu, kulturu a gastronomii
od hor do údolí a zase zpátky.
Od jedinečné horské pramenité vody až po chutnou zvěřinu z
pohoří Hochschwab a od hornických zvyků až po největší sbírku zimního sportovního nářadí na světě. Od lidové kultury a
známého štýrského spisovatele Petera Roseggera, jehož rodný
dům a lesní škola se nacházejí přímo na trase, až po umění a
kulturu současnosti.
Ale také od současné umělecké tvorby, jako například umělců
z Brucku, Erwina Wurma a Marlene Hauseggerové, Güntera
Sandera z Kindbergu a také nositelky Nobelovy ceny za literaturu, Elfriede Jelinekové.
Tuto několikadenní túru bychom měli absolvovat v duchu mota
„Půjdeme pomalu, máme dost času“. Na této trase se totiž
počítají nejen zdolané hory, ale jedná se zde zároveň o cestu
časem jedním z nejrozmanitějších regionů Rakouska.
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první etapě se vydáme po stopách vodníka, který kdysi
obyvatelům Eisenerzu slíbil za svou záchranu železo a rudu.
A své slovo skutečně dodržel. Legendární štýrská hora Erzberg,
kde se dodnes železná ruda těží, dominuje panoramatu otvírajícímu se na počátku naší cesty.
K pověsti o vodníkovi se dokonale hodí také idylicky položené
jezero Leopoldsteiner See. Později se před námi vynoří alpské
planiny a vrcholy pohoří Hochschwab.
Na naší túře k horské chatě Sonnschienalm nás doprovázejí
mohutné bílé skalní stěny Kollmannstock, Fobisturm a Brandstein. Jejich protipólem jsou zelené koberce rozprostřené na
planinách Fobisalm, Androthalm a Sonnschienalm. Horská chata na poslední z nich je také prvním naším nocležištěm s výhledem na 2.123 m vysoký Ebenstein.
Zelené pastviny a bílé skalnaté vrcholy – to jsou štýrské zemské
barvy ve své skutečně nejpřirozenější podobě.
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lášter a město Neuberg na řece Mürz byly kdysi důležitými
výchozími body k osídlení tohoto horského kraje, později
významnou lokalitou s hamry a kovárnami v údolí horního toku
řeky Mürz. Velkou hodnotu této nádherné krajiny rozpoznali také
vládnoucí Habsburkové a zajížděli sem často na lov. Císařský
lovecký zámeček v nedalekém městečku Mürzsteg slouží dodnes
jako letní rezidence rakouských spolkových prezidentů.
Z Neubergu se vydáme po takzvané Císařské stezce (Kaisersteig)
a žlebem Karlgraben dále na alpskou planinu Schneealm a k
chatě Schneealmhaus, což je místy docela prudké stoupání. Zato
je ovšem celá tato etapa poměrně krátká.
Na naší cestě se můžeme intenzivně seznámit se způsobem
obhospodařování alpských pastvin, které má velký význam jak
pro péči o krajinu, tak pro chov dobytka a mléčné hospodářství.
Bez namáhavé práce, která obnáší zejména pečlivé vysekávání
alpských luk, by planiny na horách během velmi krátké doby
beznadějně zarostly.
Bez tohoto úsilí bychom se také mohli rozloučit s kulinářsky
unikátními produkty, jako je lahodný alpský horský sýr, pravé
alpské máslo nebo hovězí maso z dobytka chovaného
pastvinářským způsobem.
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akmile opustíme horskou chatu Sonnschienalm, ocitneme
se u jezera Sackwiesensee, který je v horkých letních dnech
dokonce lákavou příležitostí k vykoupání – a to v nadmořské
výšce téměř 1.500 m.
Voda je vůbec jedním z mnoha pokladů v pohoří Hochschwab.
Tento mohutný horský masiv o rozloze téměř 650 km2 zásobuje čerstvou pramenitou vodou z hor milionovou Vídeň a také
štýrské administrativní centrum Graz. Vodovodní potrubí, které
vodu do těchto měst vede, je mistrovský výtvor stavebního
inženýrství a byla vybudována již za císaře Františka Josefa I. v
19. století.
Nejen voda je však nerozlučně spjatá s pohořím Hochschwab, ale také zvěř, která zde žije. „Schwab“, jak tomuto pohoří důvěrně říkají obyvatelé Štýrska, patří totiž
k těm horským oblastem Alp, které jsou nejbohatší na
zvěřinu – což se zákonitě projevuje také v kulinářské
nabídce na horách i v údolí. A korunou této etapy je výhled
z vrcholu Hochschwab, vysokého 2.277 m, nejvyš šího
bodu celé štýrské trasy „BergZeitReise“.
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aše dnešní etapa je z celé trasy „BergZeitReise“ technicky
nejnáročnější. Od chaty Schneealpenhaus začneme nejdříve
prudce sestupovat k hřebeni zvanému horní Nasskamm. Odtam
tud vede naše cesta už jen stále strměji vzhůru ke skalním
stěnám Gamseckwände. Přes tyto skalní stěny nám zajištěná
cesta „Zahmer Gamsecksteig“ s ocelovými lany a žebříky
pomůže ve výstupu vzhůru až na náhorní plošinu Raxalpe. Jistá
chůze je zde nezbytnou podmínkou, ale pro zkušené vysokohorské turisty je tato zajištěná cesta bez problémů zvládnutelná.
Nedaleko těchto skalních srázů došlo na obtížnější a tehdy navíc ještě zasněžené stezce v roce 1896 k tragickému neštěstí,
při kterém přišli o život tři horolezci. Tento nešťastný případ se
v tehdejším hlavním, říšském a rezidenčním městě Vídni stal
rozhodujícím impulzem k založení organizované vysokohorské
záchranné služby. V nedalekém Mürzzuschlagu na úpatí pohoří
Rax byla založena místní pobočka této záchranné služby –
horská služba v Mürzzuschlagu tak patří k nejstarším na světě.
My však služby dodnes dobrovolně působících záchranářů nebudeme potřebovat a pokračujeme přes vrchol Heukuppe, vysoký 2.007 m, k chatě Karl Ludwig Haus na jižním okraji náhorní
plošiny na Raxu.
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ě s n ě p o d v r c h o l em H o c h s c hw a b u s t o jí j e d n a z
nejzajímavějších horských chat ve východních Alpách –
Schiestlhaus, vybudovaná jako ukázkový projekt solárního a
ekologického stavitelství ve vysokohorských podmínkách.
Podobně jako stavba vodovodu na horskou pramenitou
v o d u k l a d l a m im o ř á d n é n á r o k y n a l i d i i t e c h n i k u ,
vyznačovalo se i budování chaty Schiestlhaus ve vysokých
horách maximální náročností.

Naše třetí etapa není nijak zvlášť obtížná, ovšem za mlhy
klade poměrně velké nároky na orientaci. Po poněkud
prudším sestupu po stezce zvané Meransteig se brzy dostaneme do Dullwitzu, širokého údolí vyhloubeného ledovcem v době ledové. Toto údolí nás přivede k rázovité
horské chatě Voisthalerhütte, kde nás čeká dostatečný
odpočinek.
Za pěkného počasí se můžeme posadit na terasu, kde nás
budou obklopovat skalnaté partie východní části pohoří
Hochschwab, které si obzvlášť oblíbili horolezci.
Potom se vydáme širokým údolím Untere Dullwitz do Seewiesenu. Této malé obci se kvůli farnímu kostelu St. Leon
hard s oblibou přezdívá „štýrský Heiligenblut“.
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alší den stojí za to vstát časně ráno, protože poloha chaty
Karl Ludwig Haus umožňuje zažít nádherný východ slunce
bez velké dodatečné námahy.
Po snídani budeme na další cestě nejdříve poněkud sestupovat
až k chatě Waxriegelhaus a dále do průsmyku Preiner Gscheid.
Odtamtud začíná tato etapa cesty vést více lesem.
Štýrsko je nejlesnatější spolkovou zemí Rakouska – a toho si na
naší dnešní túře nemůžeme nevšimnout. Rozlehlé lesy takzvané Norické sníženiny (Norische Senke), jak tuto část Štýrska
nazývají geografové, umožňují i v horkých letních dnech příjemně
chladivou a stinnou pěší túru (pozor – cesty jsou v tomto úseku
občas jen velmi skrovně značené).
À propos Norická sníženina – před mnoha miliony let byla tato
sníženina mohutným pohořím s celou řadou třítisícovek. Pak
ovšem začaly tyto hory podél zlomové linie klesat a dnešní
v ýsledek je mírně zvlněné pohoří, které dosahuje maximálně
nadmořské výšky necelých 1.600 m.
Toto pohoří tedy překročíme, a tak se dostaneme do města
Mürzzuschlag s několika muzei a s památkou světového kulturního dědictví UNESCO, železnicí Semmeringbahn.
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a naší túře ze Seewiesenu na vrchol Veitsche nás bude doprovázet štýrský princ.
Arcivévoda Johann (1782 – 1859), jak se princ jmenoval
se správným šlechtickým titulem, udělal hodně pro „zelenou marku“. Habsburský arcivévoda se anga žoval v
mnoha oblastech št ýrské politiky a hospodářst ví – od
vzdělání až po průmysl a od zemědělství až po kulturu.
Nedaleko Seewiesenu vystavěl rovněž statek Brandhof a
v roce 1829 se tam oženil oproti tehdejším zvyklostem s
Annou Plochlovou, která nebyla jako dcera poštmistra
šlechtického původu.
N a š e dal š í ces t a vede jen pár s e t me t r ů daleko o d
nechvalně proslulého Brandhofu a neustále stoupá a klesá
přes planiny Göriacheralm, Turnaueralm a Rotsohlalm až
k poslednímu výstupu během této etapy, k alpskému hostinci Scheikl (možnost noclehu).
Musíme počítat s tím, že odtamtud nás čekají ještě 2 hodiny chůze, než dosáhneme náhorní roviny na vrcholu
Veitsche. Tam stojí náš dnešní příbytek s poněkud neobv yklým jménem Meranhaus. Jeho et ymologie je však
prostá – v roce 1845 získal syn arcivévody Johanna titul
„hraběte z Meranu“. Místo našeho dnešního noclehu se
tedy jmenuje na památku po mecenáši tak důležitému pro
tento region, arcivévodovi Johannovi.
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amotný Mürzzuschlag je sympatické maloměsto s nepříliš
známým unikátním pokladem – zdejší muzeum FIS
Winter!Sport!Museum! vlastní totiž největší sbírku zimního
sportovního nářadí na světě.
To není náhoda, protože v roce 1892 zdolal hoteliér Toni Schruf
s Maxem Kleinoschegem a Walterem Wenderichem vůbec poprvé jeden z alpských vrcholů na lyžích, a to Stuhleck tyčící se
do výšky 1.783 m nad městem Mürzzuschlag. Byla to hodina
zrodu vysokohorské lyžařské turistiky.
V roce 1904 se v Mürzzuschlagu konaly předchůdkyně zimních
olympijských her a dodnes se nedaleko od města nachází
největší lyžařská oblast na východním okraji Alp, skiareál
Stuhleck.
Kromě toho Mürzzuschlag byl (a je) důležitým místem světového
kulturního dědictví UNESCO, spjatým se železnicí Semmeringbahn. V budově zdejšího nádraží se nachází SÜDBAHN Museum,
věnované této technické památce.
Půjdeme podél této železniční trati nejdříve do Spitalu am Semmering a odtamtud nahoru přes Hocheck na již zmíněný vrchol
Stuhleck. Po horském hřebeni s nádhernými výhledy dojdeme
až k chatě Rosegger Schutzhaus na Pretulu s rozhlednou Peter
Bergner Warte, která je už z dálky viditelná.
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ned na počátku této dnešní etapy vystoupíme na Hohe
Veitsch. Z vrcholu vysokého 1.981 m se můžeme spokojeně
ohlížet na jednotlivé úseky trasy, které jsme zatím stačili absolvovat. Otvírá se odtud nádherný výhled na celý masiv Hochschwabu.
A le pozor, přes cestu by nám t ady mohl přeběhnout
nechtěný kumpán, všemi obávaný čer t. Bájná postava
obývající tyto horské končiny je ztělesněním zásvětních
sil zla a „zajímá se“ se především o nezvedené mladé
dámy a pány.
Zdejší pojmenování nepříjemného společníka našeho
života, „Rotsohler“ (tj. „ten s červenými chodidly“) pochází
z červené (železité) zeminy, která se vyskytuje v horách
kolem hornické obce Veitsch. A ten, kdo si po túře zdejší
krajinou pořádně prohlédne své pohorky, všimne si na nich
t a k é „ č e r v e n ý c h p o d r á ž e k “. Z á h y p a k o p u s t í m e
„nebezpečnou“ náhorní rovinu Veitsche a pokračujeme
přes planinu Kleinveitschalm a sedlo Veitschbachtörl dolů
do Neubergu na řece Mürz v přírodním parku Mürzer Oberland. Tam nás překvapí mohutná stavba kláštera zasazená
doprostřed nádherné horské scenerie přírodního parku.
Nezůstaneme tam sice na noc, ale určitě bychom si ho
měli alespoň prohlédnout.
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retul s rozhlednou a chatou Rosegger Schutzhaus má pohnutou historii. Na jedné straně se zde někdejší hostinský Peter
Bergner stal v roce 1904 obětí loupežné vraždy. Na památku na
něho byla pak vybudována rozhledna Peter Bergner Warte. Na
druhé straně sloužil Pretul za druhé světové války jako přechod
pro pašeráky, kteří do vybombardovaných průmyslových center
v údolí řeky Mürz pašovali zemědělské produkty z kraje Joglland.
Kromě toho zde známý spisovatel Peter Rosegger při návštěvě
chaty, která je dnes podle něho pojmenovaná, poprvé použil
známý pojem Waldheimat, tedy „Lesní domovina“. Odtud tedy
pak půjdeme přímo do zmíněného kraje Waldheimat a navštívíme
přitom další Roseggerova památná místa na Alplu (rodný dům,
lesní škola).
Potom na nás čeká ještě jeden z bájných štýrských horských
vrcholů – 1.499 m vysoký Teufelstein u Fischbachu s kuriózní
skálou na vrcholu. Tady prý ďábel údajně prohrál sázku s Bohem
– pokud to není skutečný, tak jistě velmi dobře zfabulovaný
příběh. Bez ohledu na to zakončíme naši několikadenní pěší túru
po trase Od ledovce k vínu v nejvyšší obci východního Štýrska,
v překrásném Fischbachu.

OKRUŽNÍ TRASA »Cesta časem po horách«
Etapa 10a: Chata Rosegger Schutzhaus – Stanglalm
Výchozí bod: chata Rosegger Schutzhaus na Pretulu, tel: +43 3170 522, cílový
bod/nocleh: chata Stanglalm Schutzhaus nebo Wittmaierhütte (otevřena jen o
víkendech), tel: +43 664 3305950 (Stanglalm Schutzhaus), nebo +43 699
12287101 (chata Leopold-Wittmaier-Hütte), délka túry: 24,5 km, převýšení/
výstup: 716 m, doba chůze*: asi 7 ½ hodiny, charakteristika: dlouhá, ale snadná
túra po planinách a lesem, INFO: TV Waldheimat-Steirischer Semmering, tel.:
+43 3855 2404
Etapa 11: Stanglalm – Kindberg
Výchozí bod: chata Stanglalm Schutzhaus nebo Wittmaierhütte (otevřena jen o
víkendech), tel.: +43 664 3305950 (Stanglalm Schutzhaus), nebo +43 699
12287101 (chata Leopold-Wittmaier-Hütte), cílový bod/nocleh: Kindberg nebo
Alpengasthof Pölzl, tel.: +43 3865 3764, nebo Alpengasthof Pölzl +43 3865 2051,
délka túry: 14,5 km, převýšení/výstup: 555 m, doba chůze: asi 5 hodin,
charakteristika: snadná horská túra, INFO: Tourismusbüro Kindberg, tel.: +43
3865 3764, nebo +43 664 4301698
Etapa 12: Kindberg – Kapfenberg
Výchozí bod: Kindberg nebo Alpengasthof Pölzl, tel.: +43 3865 3764 nebo Alpengasthof Pölzl +43 3865 2051, cílový bod/nocleh: Kapfenberg, tel.: +43 3862
26476, délka túry: 24,7 km, převýšení/výstup: 854 m (sestup 1.433 m), doba
chůze: 8 ½ hodiny, charakteristika: dlouhá, ale snadná kulinářská túra po lukách a
lesem, INFO: Tourismusbüro Kapfenberg, tel.: +43 3862 26476
Etapa 13: Kapfenberg – Bruck/Mur
Výchozí bod: Kapfenberg, tel.: +43 3862 26476, cílový bod/nocleh: chata Kernstock-Schutzhaus na Rennfeldu nebo Bruck/Mur, tel.: +43 3862 890 1210 nebo
chata na Rennfeldu +43 3864 6761 nebo +43 664 2175225, délka túry: 18,7 km,
převýšení/výstup: 1.137 m, doba chůze: asi 7 hodin, charakteristika: pěkná, snadná
panoramatická túra, INFO: Tourismusbüro Bruck/Mur, tel.: +43 3862 890 1210
Etapa 14: Bruck/Mur – Mugel
Výchozí bod: Bruck/Mur, tel.: +43 3862 890 1210 nebo chata na Rennfeldu
+43 3864 6761 nebo +43 664 2175225, cílový bod/nocleh: chata Hans Prosl
Schutzhaus na Mugelu, tel.: +43 650 6828798, délka túry: 17 km, převýšení/výstup: 1.501 m, doba chůze: asi 6 ½ hodiny, charakteristika: snadná túra s několika
horskými vrcholy, INFO: Tourismusbüro Leoben, tel.: +43 3842 48148
Etapa 15: Mugel – Leoben
Výchozí bod: chata Hans Prosl Schutzhaus na Mugelu, tel.: +43 650 6828798,
cílový bod/nocleh: Leoben, tel.: +43 3842 48148, délka túry: 10,2 km, převýšení/
výstup: 163 m (sestup 1.239 m), doba chůze: asi 3 ½ hodiny, charakteristika: snadná horská túra, INFO: Tourismusbüro Leoben, tel.: +43 3842 48148
Etapa 16: Leoben – Trofaiach
Výchozí bod: Leoben, tel.: +43 3842 48148, cílový bod/nocleh: Trofaiach, tel.:
+43 3847 34011, +43 664 4058077, délka túry: 17,5 km, převýšení/výstup: 5 97 m,
doba chůze: asi 5 ½ hodiny, charakteristika: snadná túra zčásti po silnici, INFO:
TV HerzBergLand, tel.: +43 3847 34011, +43 664 4058077
Etapa 17: Trofaiach – Eisenerzer Reichenstein
Výchozí bod: Trofaiach, TV HerzBergLand, tel.: +43 3847 34011, +43 664
4058077, cílový bod/nocleh: chata Reichensteinhütte těsně pod vrcholem Eisenerzer Reichenstein, tel.: +43 664 9836164, délka túry: 14,2 km, převýšení/výstup:
1.581 m, doba chůze: asi 5 ½ hodiny, charakteristika: vysokohorská túra, jistá
chůze je výhodou, INFO: TV Erlebnisregion Erzberg, tel.: +43 676 6164847 nebo
Tourismusbüro Eisenerz tel.: +43 3848 2511-81
Etapa 18: Eisenerzer Reichenstein – Eisenerz
Výchozí bod: chata Reichensteinhütte těsně pod vrcholem Eisenerzer
Reichenstein, tel.: +43 664 9836164, cílový bod/nocleh: Eisenerz, TV Erlebnis
region Erzberg, tel.: +43 676 6164847 nebo Tourismusbüro Eisenerz, tel.: +43
3848 3700, délka túry: 10,9 km, převýšení/výstup: 108 m (sestup 1.510 m), doba
chůze: asi 4 hodiny, charakteristika: vysokohorská túra, jistá chůze je výhodou,
INFO: Tourismusbüro Eisenerz, tel.: +43 3848 37000
PŘÍSTUPOVÉ CESTY
1. Z Mariazellu po cestě Gründerweg k hlavní cestě na Hochschwab
1. den – výchozí bod: Mariazell, tel.: +43 3882 2366, cílový bod/nocleh: Gußwerk, tel.: +43 3882 2366, délka túry: 5,7 km, převýšení/výstup: 54 m, doba
chůze: asi 1 ½ hodiny, charakteristika: snadná, krátká túra, INFO: Tourismusbüro
Mariazell, tel.: +43 3882 2366
2. den – výchozí bod: Gußwerk, tel.: +43 3882 2366, cílový bod/nocleh:
Seewiesen/Seeberg, tel.: +43 3863 211114, +43 664 3548485, délka túry: 17,6 km,
převýšení/výstup: 677 m, doba chůze: asi 5 ½ hodiny, charakteristika: snadná túra,
zčásti po silnici, INFO: Tourismusbüro Turnau, tel.: +43 3863 211114,
+43 664 3548482.
2. Z Mariazellu po poutní cestě 06 k hlavní cestě na Veitsch
1. den – výchozí bod: Mariazell, tel.: +43 3882 2366, cílový bod/nocleh: Niederalpl, tel.: +43 3857 8321, délka túry: 17,6 km, převýšení/výstup: 1.040 m, doba
chůze: asi 5 ½ hodiny, charakteristika: túra po jedné z nejoblíbenějších poutních
cest ve střední Evropě, INFO: Tourismusbüro Mariazell, tel.: +43 3882 2366
2. den – výchozí bod: Niederalpl, tel.: +43 3857 8321, cílový bod/nocleh:
Rotsohlalm, tel.: +43 664 2716463, +43 3856 2349, délka túry: 8,2 km,
převýšení/výstup: 456 m, doba chůze: asi 3 hodiny, charakteristika: túra po jedné
z nejoblíbenějších poutních cest ve střední Evropě, INFO: Naturpark Mürzer Oberland, tel.: +43 3857 8321
3. Z údolí Paltental a Liesingtal k hlavní cestě u Trofaiachu
1. den: Wald am Schoberpass – Mautern, výchozí bod: Wald am Schoberpass,
tel.: +43 3834 70023, cílový bod/nocleh: Mautern, tel.: +43 676 7009855, délka túry: 19,7 km, převýšení/výstup: 663 m, doba chůze: asi 6 hodin, charakteristika: snadná túra poblíž údolí, INFO: Tourismusbüro Palten-Liesing Erlebnistäler, tel.:
+43 676 7009855
2. den: Mautern – Kammern – Trofaiach, výchozí bod: Mautern, tel.: +43 676
7009855, cílový bod/nocleh: Trofaiach, tel.: +43 3847 34011, +43 664
4058077, délka túry: 18,7 km, převýšení/výstup: 781 m, doba chůze: asi 6 ½ hodiny, charakteristika: snadná túra poblíž údolí, zčásti po silnici, INFO: Tourismusbüro
Palten-Liesing Erlebnistäler, tel.: +43 676 7009855 nebo TV HerzBergLand, tel.:
+43 3847 34011, +43 664 4058077
KRÁTKÁ VARIANTA „Město – země – hory“:
Z Brucku/Mur přes Turnau na Hochschwab
Etapa 1: Z Brucku na Rennfeld, výchozí bod: Bruck/Mur, tel.: +43 3862
8901210, cílový bod/nocleh: Kernstock Haus am Rennfeld, tel.:+43 3864 6761,
+43 664 2175225, délka túry: 9,7 km, převýšení/výstup: 1.150 m, doba chůze: asi
4 hodiny, charakteristika: snadná horská túra, krátké prudší pasáže, INFO:
Tourismusbüro Bruck/Mur, tel.: +43 (0) 3862 890 1210
Etapa 2: Z Rennfeldu do údolí Mürztal, výchozí bod: chata Kernstock Haus am
Rennfeld, tel.: +43 3864 6761, +43 664 2175225, cílový bod/nocleh: Mürzhofen, tel.: +43 3865 3764, +43 664 4301698, délka túry: 15 km, převýšení/výstup:
297 m (sestup 1.357 m), doba chůze: asi 5 hodin, charakteristika: snadná túra,
především sestup, INFO: Tourismusbüro Kindberg, tel.: +43 3865 3764,
+43 664 4301698
Etapa 3: Z údolí Mürztal do Turnau na úpatí Hochschwabu, výchozí bod:
Mürzhofen, tel.: +43 3865 3764, +43 664 4301698, cílový bod/nocleh: Turnau,
tel.: +43 3863 2111 14, +43 664 3548485, délka túry: 20,1 km, převýšení/výstup:
1.018 m, doba chůze: asi 8 hodin, charakteristika: snadná, poněkud delší túra,
INFO: Tourismusbüro Turnau, tel.: +43 3863 2111 14, +43 664 3548485
Etapa 4: Z Turnau přes Hochanger do Seewiesenu, štýrského Heiligenblutu,
výchozí bod: Turnau, tel.: +43 3863 2111 14, +43 664 3548485, cílový bod/
nocleh: Seewiesen, tel.: +43 3863 2111 14, +43 664 3548485, délka túry: 13,5
km, převýšení/výstup: 1.025 m, doba chůze: asi 5 ½ hodiny., charakteristika: lehká, poněkud delší túra po planinách a lesem, INFO: Tourismusbüro Turnau, tel.:
+43 3863 2111 14, +43 664 3548485
Etapa 5: Ze Seewiesenu na Hochschwab, vysoký 2.277 m, výchozí bod:
Seewiesen, tel.: +43 3863 2111 14, +43 664 3548485, cílový bod/nocleh: chata Schiestlhaus nebo Voisthalerhütte na Hochschwabu, tel.: +43 699 10812199
(Schiestlhaus), tel.: +43 664 5112475 (Voisthalerhütte), délka túry: 12,3 km (jen
výstup), převýšení/výstup: 1.410 m, doba chůze: asi 5 ½ hodiny, charakteristika:
vysokohorská túra, v žádném případě se na ni nevydávejte za špatného počasí,
INFO: Tourismusbüro Turnau, tel.: +43 3863 2111 14, +43 664 3548485
*Údaj o době chůze bez přestávek

